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 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 ) التفاحة( القطعة األولى

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 frightening dream حلم مخيف Alone وحده

 Should ينبغي/ يجب Suddenly فجأة

 Explain يشرح Heard سمعت

 Bed سرير Voices صوت
 mention أخبرت had been كان

 told me أخبرني classmates زمالء الصف

 I wouldn't أنا لن Older أكبر سنا  

 might ربما looked quite بدأ تماما  
 even حتى instinctively بصورة غريزية

 let me دعني Recall تذكر/ اذكر

 familiar area منطقة مألوفة concerned قلق

 outdoor الهواء الطلق Loose فضفاضواسع /
 having been بعد أن كان appropriate مناسب

 waking استيقاظ Attire مالبس

 mean أعني Attract جذب

 seemed بدت attention أنتباه
  There were كان هناك  being يجري 

 lots of الكثير من approached أقترب

 imagine يتخيل Warn تحذير

 a jungle الغابة front of أمام
 humid رطب Nor وال

 dressed يرتدي Stream نهر/ سيل

 winter الشتاء  As كما 

 made me جعلني realized أدرك / فهم
 even more أكثر من ذلك already سابقا  

 uncomfortable متضايق/ غير مريح poisonous سام

 how could كيف يمكن probably محتمل

 get يحصل على Thrown مرمى
 ended up أنتهى splashed رشت

 occurred حدث Bit قليال

 remove تحرك Midst وسط
 heavy ثقيل Huge ضخم

 hat قبعة Feel يشعر

 gloves قفازات put on يرتدي/ يلبس

 Wearing يلبس closest in meaning األقرب للمعنى
 an option خيار alone until وحيدا  حتى



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 overheard سمع dream warn حلم تحذير

 warned حذر condition شرط
 woke up أستيقظ splashing رش ماء

 heavily perspiring تعرق بشدة suggested أقترح

 passionately بحماس healthy صحي

 What is the best title for this ما هو أفضل عنوان لهذه المقطع
passage 

 Sweet Dream أحالم جميلة Assignment مهمة

 Nightmare كابوس  

 

 

 القطعة الثانية ) النجوم والكواكب والثقوب السوداء(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 A lot كثير give off يطلق / يتنازل

 might ربما runs out ينفذ

 planets كواكب outer layers الطبقات الخارجية
 sparkling رائع Pull سحب

 even more أكثر من ذلك toward بأتجاه

 dark ظالم Into الى/ في

 space فضاء Ball الكره
 object موضوع begin with أبتدأ بــ

 .details تفاصيل dwarf الشيء الصغير /قزم

 scientists العلماء inward بالداخل 

 believe يصدق tighter اكثر شدة
 invisible غير مرئي universe الكون

 mysterious غامض crushed يسحق

 dead holes black الثقوب السوداء Tiny جدا صغير

 imagine يتخيل marble رخام
 die خامد dead ميت

 burning brightly يحترق بلمعان Hole ثقب

 giving us يعطينا is packed غير معبأه

 Certainly من المؤكد Such هذه
 getting يحصل على force بالقوة

 burnout أحترق Eyes عيون

 gases الغازات blackness سواد



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 
 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 burn أشتعل Scattered مبعثر
 darkness ظالم Hidden مخفي

 great عظيم bodies هياكل

 almost تقريبا gives off ينتج

 Shrinking تقلص Rotating دائري
 According وفقا   Burn حرق

 reflects يعكس .surface المظهر الخارجي

 temperature درجة الحرارة causes سبب

 fuel وقود depleted استنزف
 collides يصطدم explodes ينفجر

 ages االعمار closest االقرب

 vehicle عربه a tiny insect حشرة صغيرة

 a polished rock صخرة مصقولة allow يسمح
 tightly packed معبأه بأحكام gravity الجاذبية

 extremely powerful قوية للغاية best title أفضل عنوان

 Energy and Age الطاقة والعمر Gravity and size الجاذبية والحجم
 Stars and النجوم والتلسكوبات

Telescopes 
 Reality and Mystery الواقع والغموض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 القطعة الثالثة ) القدرة على التحكم بالنار(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 ability القدرة Migrate يهاجر

 fire نار Climate مناخ

 humankind’s البشرية enabled يمكن

 great عظيم Fight يكافح
 achievements االنجازات Against ضد

 generate ولديوفر/ ي Disease مرض 

 made مصنوع Archaeology عالم اآلثار

 possible ممكن indicates يشير
 modern حديث relatives األسرة/ األقارب 

 humans البشر Might ربما

 controlled خاضع للسيطرة as early as باكرا  قدر االمكان

 recent حديثه evidence دليل
 exist يوجد demonstrate يثبت / يبرهن

 Neolithic Revolution ثورة العصر الحجري During أثناء / خالل

 introduction المقدمة Grain القمح

 agriculture الزراعة landscape الطبيعية المناظر
 management إدارة typically عادة

 cool fires حرائق باردة Burn حريق

  as opposed في مقابل ذلك damage ضرر/ تلف

 soil التربة controlling السيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 (القطعة الرابعة ) التلوث

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Thick سميك Main رئيسي 

 horrible رهيب Types أنواع

 chemical كيميائي Primary أولى

 pesticides مبيدات حشرية secondary ثانوي
 examples أمثلة factories المصانع

 pollution التلوث exhaust العادم

 contamination تلوث أشعاعي chemicals مواد كيميائية

 environment البيئة mixtures خليط
 which التي emission أنبعاث

 causes االسباب waste output أنتاج النفايات

 harm ضرر vehicles المركبات

 inhabitants السكان dangerous خطير
 obvious واضح leakage تسرب

 soil التربة Tanks الدبابات

 less salient اقل وضوحا Spill تسرب

 radioactive أشعاعي Dump النفاية
 noise ضوضاء accidental عرضي

 light pollution تلوث ضوئي underground تحت االرض

 caused تسبب becomes يصبح

 particles جسيمات contaminated ملوث
 Liquids السوائل Sewage مياه المجاري

 gases الغازات Waste النفاية

 harmful مضر oil spills تسرب النفط

 Breathe التنفس    litter القمامة
 rivers األنهار Lakes البحيرات

 oceans المحيطات Death الموت

 disease مرض Each كل

 polluted soil التربة الملوثة contact تالمس
الضوضاء 
 الصناعية

industrial noise الطائرات aircraft 

 military الجيش experimental تجريبي
 effect تأثير blood pressure ضغط الدم

 heart problems مشاكل قلبية sleep disturbances اضطرابات النوم

 hearing problems مشاكل في السمع example مثال

 traffic حركة المرور difference الفرق
 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 
 الكلمة معناها الكلمة معناها

 primary pollution األوليالتلوث  secondary pollution التلوث الثانوي

 are examples of أمثلة على chemical tanks الكيميائية الدبابات

 Kind نوع exposed to يتعرض لــ

 get أحصل على Cancer سرطان

 

 القطعة الخامسة ) السيارات(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Visitors الزائرين indispensable ضروري

 immediately struck على الفور workhorse الفقريالعمود 

 tremendous هائل During اثناء
 automobiles السيارات Alone وحدها

 crowding ازدحام arrangement تنظيم

 transformed تحولت Carpool سيارات مواقف

 way of طريقة لـ Several متنوع
 most أقصى / أكثر Fellow زميل

 constantly دائما Errands مهمات

 haul سحب / نقل groceries سلع

 appointments توظيف Shops محالت
 swimming pools حمام سباحة Picnic نزهة

 trip of رحلة On vacations في االيجازات

 beyond ما عدا Reach وصل / يصل

 felt شعور Network شبكة طرق
 been أيضا   Built بنيت

 Farmers المزارعين neighbors الجيران

 isolated معزول Tractors القاطرات

 farmlands المزارع farmland االرض الزراعية
 afford يتحمل Carry يحمل

 products منتجات Storage تخزين

 elevator رافعة railroads سكة الحديد

 Traffic jams زحمة السير the approaches النهج
 especially خصوصا Rush hours الذروةساعات 

 lots كثير Wider على نطاق واسع

 effect تأثير Society المجتمع

 hardly من الممكن Obvious واضح
 whatsoever أيا  كان Share يشارك



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 colleagues الزمالء haul groceries نقل السلع

 spend تقضي / تنفق Abroad خارج البالد

 downtown وسط البلد gathering تجمع
 States have الدول لديها within reach متناول اليدفي 

 beyond reach بعيد المنال torn apart تحول إلى أجزاء

 badly سيءبشكل  Refers to إلى يشير
 

 القطعة السادسة ) جائزة الملك فيصل(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Prize جائزة co-awarded شاركممنح ال
 annual السنوية selection أختار

 sponsored برعاية committees اللجان

 award جائزة subjects المواضيع
 Foundation المؤسسة Topics المواضيع

 presented قدم category الفئة

 dedicated مخصصة Aimed at تهدف إلى

 contributions مساهمات highlighting تسليط الضوء
 difference التميز Relate ترتبط

 categories االقسام specialized متخصصة

 Literature االداب discipline االنضباط

 Science علوم Within ضمن
 Medicine علم الطب/ دواء supposed مفترض

 Sayyid السيد Reflect تعكس

 received أستلم current areas المناطق الحالية

 recipient المستلم concern االهتمام
 broad واسع Covers أغلفة

 range نطاق subcategories الفئات الفرعية

 .e.g اختصار لكلمة مثال   Physics فيزياء

 mathematics رياضيات chemistry كيمياء
 biology االحياء previous سابقا

 Islamic institutions المؤسسات االسالمية Winners الفائزين

 ordinary العاديين األفراد
individuals 

 nominate ترشيح

 political parties السياسية األحزاب accepted مقبول

 must be يجب أن Leading رئيسي

 practical األجراء Role وظيفة
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Leading to إلىيؤدي  published نشرت

 Nominated مرشحه Benefit فائدة

 mankind بشرية Enrich أثراء

 human االنسانية knowledge المعرفة
 directly مباشرة   committee لجنة

 Respective استعادة االحداث reviewers المراجعين

 carried out تم تنفيذها Scrutiny فحص دقيق

 headquarters القيادة العامة Foundation المؤسسة
 .final decisions النهائية القرارات consists تتكون

 written مكتوبة laureate الحائز على

 certificate شهادة gold medal الذهبية الميدالية

 uniquely فريد endowment هبة
 Co-winners يشارك الفائزين Share شارك

 monetary نقدي / نقدية Grant منحة

 awarded منحت During أثناء

 a ceremony حفل auspices of برعاية
 winners الفائزين Fields المجاالت

 mainly على الغالب previous winners السابقين الفائزين

 consist of من يتألف Carat قيراط
 award-winners بالجائزة نالفائزي As of اعتبار من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 القطعة السابعة ) اآلخطبوط (

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 octopus أخطبوط Pounds جنيه

 strange غريب similarly بالمثل

 awesome رائع/ مرعب Arms أسلحة

 yet حتى االن Suckers المصاصون
 creature مخلوق run up تعمل

 kinds أنواع Arm ذراع

 range from تتراوح من quite strong قوي جدا  

 inches بوصة Grab أختطاف
 feet اقدام Drag سحب

 long طويل Actually في الواقع

 ones منها predator مفترس

 weigh وزن Hunts تصطاد
 look تبدو/ تعبر/ أنظر Feeds غذيتي

 behave تتصرف Variety مجموعة متنوعة

 creatures الكائنات such as مثل

 crabs سرطان البحر generally عموما
 seabed قاع البحر Onto على

 drop هبوط trapping محاصرة

 shooting out اطالق النار Poison سم

 shock صدمة Beak منقار
 shell ذيل  Apart from بصرف النظر عن 

 types أنواع shellfish محار

 abalone حيوان بحري Walk تمشي

 dancing رقص Body جسد
 fluidly تتحرك بحرية Bones عظام

 hide يختفي Rocks الصخور

 risk خطر Lose يفقد

 purple ink حبر ارجواني grow back تنمو مرة أخرى
 take off أخلع Refers يشير

 places أماكن Ocean محيط

 

 

 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 ( Bوالشخصية  Aالقطعة الثامنة ) الشخصية 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Type النوع tempered مزاج

 personalities الشخصيات Angry غاضب
 prominent بارزة Rude قليل االدب

 characteristics مميزات Better أفضل

 probably من المحتمل provoke يستفز

 hurry عجل/ متسرع stress junkies إجهاد غير مرغوب
 impatience غير صبور stressed مضغوط

 middle وسط ambitions طموحات

 seems يبدو overcome يتغلب على

    urgency االلحاح competition منافسة
 clearly بوضوح achieve حقق

 speak fast يتكلم بسرعة Tend يميل

 walk fast يمشي بسرعة hypertension ارتفاع ضغط الدم

 constantly دائما heart diseases القلب أمراض
 peculiar غريب obviously واضح

 personality الشخصية Nature طبيعة

 trait سمة calm down تهدئة

 tolerate يتحمل exercises تمارين
 upset مضطرب   breathing التنفس

 prove اثبت Helpful مفيد

 about حول description وصف
 let's دعنا Major رئيسي

 chilled out مبردة Calm هادىء

 mostly خاصة composed تتكون

 contrast تناقض standing وقوف
 turn تحول Lend ساعد

 equally بالتساوي hard working مجتهد

 competition منافسة productive منتج

 tends to get للحصول على يميل destructive تدمير
 while بينما   face much كثيرا تواجه

 Health الصحة Quite تماما  

 Unique فريد qualities reflect تعكس الصفات

  aim  تهدف Win الفوز
 dominating متسلط relaxed أسترخاء

 suffer يعاني However مع ذلك

 failed فشل  
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 لقطعة التاسعة ) محمد علي كالي(ا

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 biography الذاتيةالسيرة  characters الشخصيات

 facts حقائق Real الحقيقي

 through من البداية إلى النهاية Won فاز
 accomplishments االنجازات claimed يدعى

 boxing مالكمة Title / عنوان لقب

 earned كسب/ حصل على defeating هزيمة

 look up يبحث عن Joined انظم
 inspiring مثير nation of Islam أمة االسالم

 exciting مثير heavyweight الوزن الثقيل

 struggles كفاح Fighter مقاتل

 champion بطل refused رفض
 military الجيش Prison السجن

 Supreme Court المحكمة العليا suffered يعاني/ يتألم

 Parkinson’s الرعاش retirement تقاعد

 inducted تقلد منصبا cheered أبتهج
 Life story قصة حياة boxing ring المالكمة حلبة

 importance مهمة War حرب

 Olympics األلعاب االولمبية sentenced حكم عليه

 defeated هزم participate المشاركة
 fame شهرة  
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 لقطعة العاشرة ) كوكب المريخ(ا

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 program run البرنامج تشغيل stretched متمدد

 exploring أستكشاف revolution دورة حول

 planet Mars المريخ كوكب equal يساوي/ يعادل

 scientific interest العلمي االهتمام almost حوالي
 solar system الشمسي النظام atmosphere الجو /الغالف الجوي

 while بينما contains يحتوي على

 commonly عادة   made up يتكون من

 referred to as يشار إليه بأسم clouds سحاب
 appears يبدو carbon diox ثاني أكسيد الكربون

 rust color لون الصدأ fog ضباب

 iron oxide أكسيد الحديد haze غيم

 surface المظهر الخارجيسطح/  extremely جدا  
 revolves يدور degrees درجات

 elliptical بيضاوي الشكل below أدنى/ تحت

 orbit مدار/ فلك long been منذ فترة طويلة

 oval بيضاوي speculation تخمين
 concerning بخصوص possibility أمكانية/ أحتمال

 liquid سائل However ومع ذلك

 prevents يمنع accumulating تراكم

 winds الرياح sustained مستمر
 Impossible غير ممكن mainly أساسا  / في الغالب

 climate مناخ  
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 (أديسونالقطعة الحادية عشر ) 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 educated متعلم Latter أخيرا  

 described وصف refers to يعود الى

 confused مرتبك eventually في النهاية

 left ترك pastimes التسلية
 disappointed خائب األمل experimenting تجارب

 century قرن / مائة عام mainly على الغالب     

 talking تتحدث inventions االختراعات

 patent براءة االختراع established مؤسس
 industries الصناعات world-wide في جميع أنحاء العالم

 utilities خدمات recording تسجيل

 motion حركة/ أقتراح contributed ساهم

 mass communication التواصل الجماهيري demonstration أظهار
 an offer of عرض calling دعوة

 addled فاسد official رسمي

 recalled ذكر taught يتعلم

 education التعليم Philosophy فلسفة
 developed طور hearing السمع

 early age عمر مبكر cause السبب

 deafness الصمم attributed ينسب

 fever حمى during خالل / أثناء
 recurring متكرر middle-ear االذن الوسطى

 untreated دون عالج infections أصابة / عدوى

 sold باع candy الحلوى

 newspapers الصحف trains القطارات
 vegetables خضروات supplement يزيديكمل / 

 qualitative النوعي analysis تحليل

 conducted اجريت chemical كيميائية

 experiments تجارب prohibited منع من
 employee موظف worked عمل

 requested طلب night shift عمل مسائي

 which أي allowed سمح
 plenty of time الكثير من الوقت favorite مفضل

 a lead–acid الرصاص - حمض spilled أنسكب

 sulfuric acid الكبريتيك حمض floor طابق/ ارض

 boss's desk مكتب رئيسه fired أطلق سراحه
 prolific غزير االنتاج inventor مخترع
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 holding عقد significant  ذو أهمية

 impacts االثار invented أختراع

 notably ال سيما electric light مصباح كهربائي

 power utilities مرافق الطاقة communication االتصاالت
 electrical الطاقة الكهربائية

power 
االتصاالت السلكية 

 والالسلكية
telecommunications 

 motion الصور المتحركة
pictures 

 recorded music الموسيقى المسجلة

 البحوثمختبر 
 الصناعية

industrial 
research lab 

 major innovation الرئيسي االبتكار

 Park منتزه demonstration اثبات
 original plan االصلية الخطة bid دعوة

 surprised مفاجىء gratefully مع جزيل الشكر

 platinum بالتين metals معادن

 successful ناجح improve طور
 design التصميم granted منحت
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 القطعة الثانية عشر ) الحوت االزرق(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 whale حوت Even though برغم من ذلك

 extremely huge ضخم للغاية huge ضخم

 animal حيوان creatures كائنات
 The blue whale االزرق الحوت tiny صغيرة جدا

 weighed وزنه known as يعرف بأسم

 almost تقريبا shrimp جمبري

 Tongue alone وحده اللسان simply ببساطة
 elephant فيل mouth فم

 heart قلب single day يوم واحد

 as much بقدر All species االنواعجميع 

 grow تنمو birth تلد
 longer أطول alive على قيد الحياة

 buses باصات weighs يزن

 tons طن suckle ترضع

 capable قادر على drinking شرب
 rich غني thick milk دسمالحليب ال

 born مولود surface المظهر الخارجي

 encouraged تشجع breath التنفس

 calf عجل liter لتر
 gaining حصلت على description وصف

 body جسم last paragraph الفقرة االخيرة

 weight and length والطول الوزن mainly في االساس
 All above are correct كل ما سبق صحيح probably من المحتمل

 feed from breast الثديتغذية من  give birth تلد

 feed from bottle زجاجةتغذية من  gain weight وزن يزداد
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 عشر ) الحرب العالمية الثانية( القطعة الثالثة

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 World War II الحرب العالمية الثانية back to يعود الى

 occurred وقعت leader زعيم

 war  حرب   began بدأ
 involved شملت secretly في السر/ سرا  

 virtually every تقريبا كل preparing أعد/ الخطة

 deaths الوفيات/ وفاة army جيش

 ever في أي وقت/ أبدا military عسكرية/جيش
 origin أصل super power قوة عظمى

 suffered عانى humiliating الذل

 defeat هزيمة wished يرغب في

 revenge أنتقام ambition طموح
 cross يعبر frontiers الحدود

 hop قفز restoring أستعادة

 mighty القوة empire االمبرطورية

 leadership قيادة invaded غزت
 rescue انقاذ declared أعلن

 against ضد attacked هاجم

  Within في غضون fell سقط 

 leaders القادة to expand لتوسيع
 countries بلدان signed وقعت

 treaty معاهده promising وعدوه / وعدو

 expansion توسيع plans خطط
 themselves أنفسهم Axis حلف

 embarked شرعت spree أنغماس/ ابتهاج

 Belgium بلجيكا combined تضامن مع

  navy البحرية  air force القوات الجوية
 bloodbath حمام دم became أصبح

 supreme ruler الحاكم االعلى of almost ما يقرب من

 whole كامل Western Europe الغربيةأوروبا 

 Still ال يزال hungering متشوق
 conquests للفتوحات attention to االنتباه الى

 Impossible مستحيل bomb قنبله

 to bomb قصف submission خضوع

 defeated هزمت Battle معركة
 In the meantime في هذه االثناء   side of بجانب
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Allies حلفاء join أنظم

 won أنتصر too أيضا  

 able to قادر على Though رغم أن
 weakened ضعيف  troops القوات

 still ال تزال  continued in أستمرت

 fighting القتال The eventual في نهاية المطاف
 occupation االحتالل suicide أنتحر

 surrendered أستسلم Pacific المحيط الهادي

 How long كم مدة Borders الحدود

 Ambition طموح invade تغزو
 Airstrikes الغارات الجوية more effective أكثر فعالية

 land invasion الغزو البري costly غالي /مكلف

 main idea الفكرة الرئيسية teamed up تعاونت

 Hitler suicide on 30 April 1945 1945أبريل  30هتلر انتحر في 
The Japanese signed the formal surrender on 2 September 1945 

 .1945أيلول / سبتمبر  2وقع اليابانيون على االستسالم الرسمي في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017هـ / 1439أعداد أبو شيماء 

 القطعة الرابعة عشر ) البيتزا(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 pizza بيتزا origin االصل

 Greek اليونانية modern pizza البيتزا الحديثة

 invented أختراع derived مستمد

 pēktos meaning solid بكتوس تعني الصلبه ancient Greeks اإلغريق القداماء
 covered مغطى herbs أعشاب

 major االبتكار الرئيسي
innovation 

 cheese جبن

 led to أدى الى topping رائع/ مدهش
 common شائع area منطقة

 their هم flatbread الخبز المسطح

 migration  الهجرة accelerated تسارعت

 since منذو Following التالية/ بعد
الحرب العالمية 

 الثانية
WWII الحملة Campaign 

 discharged تفريغ occupying االحتالل
 troops القوات look for ابحث عن

 flavors نكهات dishes أطباق

من ذوي الخبرة في  local المحليه
 الخارج

experienced 
overseas 

 emerged ظهرت While في حين

 difficult صعب sure who متأكد من

 however  ومع ذلك  believed يعتقد

 first made by baker أول من صنع الخبز In fact في الحقيقة
 popular / جمع شعبية urban legend اسطورة حضارية

 invented أخترع commissioned فوض/ كلف

 honor شرف / تكريم  Queen ملكة

 created أبتكر preferred فضلت/ فضل
 pie فطيرة wrapped ملفوفه

 flag راية /علم basil ريحان

 mozzarella نوع من الجبن Supposedly من المفترض أن
   kind نوع dish طبق

 popular جمع Hut كشك

 Spring ربيع appeared ظهر

 restaurant مطعم varieties أصناف
 Nowadays في الوقت الحاضر exist موجودة
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 several العديد من worldwide جميع أنحاء العلم

 baked َخبز base قاعدة

 stone حجر an oven فرن
 above فوق bricks طوب القرميد

 belt حزام source مصدر

 expensive غالي / مكلفه in the case في الواقع

 The main idea الفكرة الرئيسية coal فحم
 baker خباز  

 

 القطعة الخامسة عشر ) العود(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Oud العود result نتيجة

 agarwood العود growth نمو

 certain محددة dangerous خطير
 fungal الفطرية mold شكل

 infection عدوى smell رائحة

 peeled مقشر lit أشعل
 chips شرائح Bakhoor البخور

 initially في البداية perfume عطر

 pale شاحب / باهت bottle زجاجة

 color اللون apply تضع
 turns يتحول behind خلف

 dense كثيف scented معطر

 dark داكن effect تأثير

 natural coal الفحم الطبيعي charcoal فحم
 puff نفخه fragrance عطر

  authentic أصلي burned أحرق

 should ينبغي Thrown away يرمى بعيدا

 Traditionally تقليدي passed يمرر
 hospitality حسن الضيافة odd غريب

 host مضيف tired متعب

 old قديم visitors زائرين

 leave غادر walks يمشي
 Guests ضيوف would سوف
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 polite signal إشارة مهذبة considerable ضخم

 investment استثمار called تسمى

 sold and measured وقياس بيع tola توله

 Prices االسعار below أقل من
 copy نسخ/ غش reported يقال

 excellent ممتازة scent رائحة

 strengthening تقوية body جسم

 mind عقل the Prophet النبي
 peace be upon him صل هللا عليه وسلم Treat يعالج

 healing شفاء seven diseases سبعة أمراض

 throat problems الحلقمشاكل  treat asthma الربوعالج 

 chest congestion الصدراحتقان   colic المغص
 nausea الغثيان kidney problems الكلىمشاكل 

 thyroid cancer درقيةالغدة ال سرطان lung tumors أورام الرئة

 post childbirth بعد الوالدة perfume العطور

 brands العالمات التجارية famous مشهور
 mainly في االساس form شكل

 behind خلف ears أذنيه

 wrists المعصمين talking يتحدث
 Chinese imitation التقليد الصيني mainly في االساس

 treat يعالج diseases أمراض

 refresher منحة اضافية their هم

 mixtures مخاليط stores مخازن
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 القطعة السادسة عشر ) النمل(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 species نوع/ صنف worldwide في جميع أنحاء العالم

 ants النمل especially خاصة

 common شائعة hot climates الحار المناخ

 organized منظمة groups مجموعات
 called تسمى colonies المستعمرات

 relatives أقاربهم bees النحل

 wasps الدبابير social insects االجتماعيةالحشرات 

 think يفكر intelligent ذكي
 members اعضاء animal حيوان

 creatures كائنات spring الربيع

 immediately فورا   mind ذكاء/ عقل

 monkeys القرود fact الحقيقة
 social lives االجتماعيةالحياة  insect kingdom مملكة الحشرات

 sufficiently بشكل كافي complex معقدة

 suggest أقتراح Among these هؤالء من بين

 considerable ضخم scrutiny فحص دقيق
 lately مؤخرا   idea فكرة

 demonstrate برهن certainly بالتأكيد

 rejected مرفوض involved مشارك

 investigations التحقيقات communicate تتواصل
 chemical كيميائية divided ينقسم

 parts أجزاء large head راس كبير

 thorax الصدر oval abdomen بطن بيضاوي

 separate منفصل slender waist النحيفالخصر 
 legs الساقين yellow أصفر

 brown بني red أحمر

 black اسود Hatch يفقس

 eggs بيض Larvae يرقات
 queen ملكة Female أنثى

 colony مستعمرة collect food الغذاء جمع

 soldier جندي Defend الدفاع
 function وظيفة Male ذكر

 wings أجنحة Ritual طقوس

 Soon قريبا Dies يموت

 fertilized ملقحة Establish أنشاء
 chambers غرف tree trunks االشجار جذور
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 mounds ركام Built يتبن

 Sticks العصي Leaves أوراق االشجار

 secrete silk الحريرتفرز  Sew خياطة

 found توجد Rocks الصخور
 underground تحت االرض Kinds أنواع

 hints يشير/ يلمح Human بشري

 pheromones الفيرمونات Perceive أدراك

 smells الروائح mobile antennae هوائي متنقل

 

 الثامنة عشر ) الرحالة جين(القطعة 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 walks يمشي Returning عودة

 the globe العالم Radiant متألق

 across عبر Realizing تحقيق
 fled هرب/ هجر Dream حلم

 فيالعالم  حولمشى 
 عاما 11

 

walked around 
the world in 11 

years 

 km 75،00المشي 
 بلدا 64 خالل من

walking 75,000km 
through 64 
countries 

 back رجع / عاد A bit قليال

 homeland وطن Thinner أنحف

 looking يبحث grey hairs الشعررمادي 
 shake off يتخلص Wheel عجلة

 a mid-life في منتصف العمر Stroller عربة أطفال

 depression االكتئاب Carried حمل

 sleeping bag كيس النوم Reporters صحفيين
   a first aid kit مجموعة اإلسعافات األولية a brisk pace سريعةبوتيرة 

   expects يتوقع full circle دورة كاملة

 arriving وصوله Lake بحيرة

 passing يمر Through عبر
 capital عاصمة Briefly لفترة قصيرة

 nibble on أنتقدعاب على /  Described وصف

   adventures مغامرات Trip رحلة

 curious strangers الغربيين الغرباء  radiating يشعر
 a joy مرح peacefulness الهدوء/ السالم

 gained اكتسبت total freedom الكاملة الحرية
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 depending أعتمد Worried قلق

 Reunite لم الشمل  longtime طويلةمنذ فترة 

 girlfriend صديقة Supported سانده /دعمه

 Throughout على مدار/ طول Adventure مغامرة
  extraordinary استثنائية Even حتى

 created أنشاء a website موقع ويب

 details تفاصيل Left غادر

 birthday عيد الميالد small sign أثر صغير
 bankrupt أفلس / مفلس Decided قرر

 run يركض Try محاولة

 escape هرب  painful مؤلم

 episode حلقة Life حياة
 previous السابق Marriage زواج

 hold عقد Cool بارد

 old عمر / قديم Stride خطوة

 become يصبح Longest أطول
 Uninterrupted انقطاعمتواصل/ دون  At one point قي وقت ما

 encouraged him شجعته Use أستعمال

 his voyage رحلته promote peace السالمتعزيز 
 non-violence عدم العنف Benefit فائدة/مصلحة

 support of دعم من proclamation إعالن

 Suddenly فجأة Started بدأت

 escape هرب/ فر weary life الحياة المضطربة
 purpose غرض/ هدف Over أكثر

  deserts الصحاري mountains الجبال

 لمدة الحبفي  سقط Wore ارتدىلبس/ 
 أيام في المكسيك تسعة

He fell in love for 
nine days in Mexico 

طويلة في  لحيه
 السودان

a long beard in 
Sudan 

 turban عمامة

في كوريا  الكلب
 الجنوبية

dog in South 
Korea 

 insects in Africa إفريقيافي  حشرات

 snake in China في الصين ثعبان Escorted رافق

سقط مرة واحدة في 
 الجزائر

Fell once in 
Algeria 

في  مسلحونجنود 
 الفلبين

armed soldiers in 
the Philippines 

 mugged سرقة seriously ill للغاية مريض
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 for no apparent واضح سببدون 
reason 

مرة واحدة في  اعتقل
 اثيوبيا

detained only once 
in Ethiopia 

 gripped by despair اليأسيعاني من  Nearly تقريبا  

 convincing him بالمثابرة إقناعه
to persevere 

 Quit ترك

 belongs ينتمي Explained شرح

وقال أنه سيكون  Huge ضخم
 بتعاطف مسرورا

 الغرباء

he would be 
enthralled by the 

sympathy of 
strangers 

 Certainly بالتأكيد  bridges الجسور 

 shelters المالجئ Invited دعوة

 intrigued مفتون Spend انفق

 اللطفعلى  االعتماد
 الغرباءمن 

relying on the 
kindness of 
strangers 

 constant contact مستمر اتصال

 insists يصر على experiences خبرة

كتابة  الى يهدف
كتاب والقاء 

عن  محاضرات
 تجربته

aims to write a 
book and give 
lectures on his 

experience 

 knowledge and والفهم المعرفة
understanding 

 harmony االنسجام Accepting قبول

على المستوى  love story حب قصة
 الشخصي

On a personal level 

  قضاء
  الميالد عيد

 معا  

spend 
Christmas 
together 

 wherever أينما

 giddy دائخ finally almost تقريبا   أخيرا  
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 القطعة التاسعة عشر ) صناعة اللب والورق(

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 The pulp اللب Wood الخشب

 industry صناعة Raw خام

 comprises يتألف  material مواد

 companies الشركات Produce أنتاج
 paperboard الورق المقوى dominated تهيمن / تسيطر

على هذه  تهيمن
أمريكا  الصناعة

 الشمالية

The industry is 
dominated by 

North American 

على  القائمة المنتجات
 وزلالسلي

cellulose-based 
products 

 significant كبير / كبيرة enterprises المؤسسات

 present in a في عدد موجودة
number 

 significantly بشكل كبير

الواليات  كانت
 منتج أكبرالمتحدة 

للورق في العالم 
 تجاوزتها حتى

الصين في عام 
2009 

 

The United 
States had 
been the 

world's leading 
producer of 
paper until it 

was overtaken 
by China in 

2009 

 
 
 
 
 / شامل بما فيها

 
 
 
 

Including 
 
 
 
 

 
 
 تنتقد

 
 

Criticized 
 
 

 الصناعةهذه  تنتقد
من قبل الجماعات 

مجلس  مثل البيئية
عن الموارد  الدفاع

 الطبيعية

 

The industry is 
criticized by 

environmental 
groups like the 

Natural Resources 
Defense Council 

 Natural الطبيعيةالموارد 
Resources 

 environmental البيئية

بصورة غير 
 المستدامة

for 
unsustainable 

 Defense Council مجلس الدفاع

 
 

 إزالة الغابات

 
 

deforestation 

 الغابات إزالة من أجل
 بصورة غير مستدامة

 من شجاراأل وإزالة
 النمو القديمة الغابات

 

for unsustainable 
deforestation and 
clearcutting of old-

growth forest 

 clearcutting إزالة األشجار  growth النمو

 forest غابة low wages األجورانخفاض 
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 انخفاض
 الرقابة 
 البيئية 

low 
environmental 

oversight 

   industry trend الصناعة اتجاه

   expand globally عالميا التوسع According to إلىوفقا  

 
 المزارعين

 
farmers 

الصناعة  اتجاهيتمثل 
عالميا في  التوسعفي 

 البلدان
 

The industry trend 
is to expand 

globally to countries 

 without any عواقبأي  دونب   timber خشب
consequence 

 
 
 
 

 الوسطى

 
 
 
 

Central 

لمنظمة  ووفقا
غرينبيس، فإن 

في أمريكا  المزارعين
يقومون  الوسطى

 بشكل غير قانوني
 مساحاتبتجريف 
 الغاباتمن  شاسعة
 للماشية المحلية

 

According to 
Greenpeace, 

farmers in Central 
America Illegally rip 

up vast tracts of 
native forest for 

cattle 

 Illegally بشكل غير قانوني vast tracts مساحات شاسعة

 native المحلية cattle ماشية

  soybean فول الصويا production أنتاج

األراضي  مالك
 الخاصة

private land 
owners 

 Rainforest غابة استوائية

 contribute تساهم deforestation الغابات إزالة

 On the other ناحية أخرىمن 
hand 

 Massive ضخم/ كبير

 Situation الوضع/ الحالة quite الى حد كبير

 estimated for على سبيل المثال size حجم
instance 

 equivalent to أي ما يعادل increase زيادة

أذا أخذنا بعين 
 صناعةأن  االعتبار
والورق هي  اللب

تكنولوجيا  ممارس
 النانو
 

Considering 
that the pulp 
and paper 

industry is a 
practitioner of 

nanotechnology 

 سبيل علىفي السويد 
 شجرةلكل  المثال

اثنين يتم  اسقطت
 .زراعتها

 

In Sweden for 
instance for every 
tree that is felled 
two are planted. 
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 القطعة العشرون 

 (المهاجرين الذين يعانون من فقدان هويتهم )

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Immigrants المهاجرين Born مولود

 Suffer يعاني However ومع ذلك

 Losing فقدان native language اللغة األم
 Their Identity هويتهم first generation الجيل االول

 وسيلةهي  اللغة   trying محاولة
 للتواصل

Language is a way 
to communicate 

 order to من أجل successful نجاح
 ignoring يتجاهل Their هم

 parents اآلباء my aunt عمتي

 daughter ابنة / بنت   talking تتحدث

 still ما يزال misunderstandings سوء الفهم
 often غالبا   gets upset يشعر بالضيق

 punishes يعاقب   felt شعور

 sympathy تعاطف whenever كلما

 upset مضطرب Cousin أبن العم
 third الثالث Son أبن

 communicating التواصل his parents والديه

 Hard for صعبمن  Should ينبغي / يجب

 preserve الحفاظ على hopefully نأمل
عن  مختلفة تبدو

 اآلخرين
look different from 

others 
 Though على أية حال

 Visit يزور probably ربما
 told me أخبرني Strolling يتنزه/ يتمشى

 Wore ارتدى/ لبس Walked المشي

 realize يدرك many reasons عديدة أسباب

 heritage تراث teaching them تعليمهم
 Establish أنشاء Look at the title العنوانإلى  أنظر

 scan the article المقال مسح   Which أي

 statements العبارات according وفقا  

 ethnic identity العرقية الهوية  Born ولد
 very well جدأ جيد gets along ينسجم

  gets يحصل على Joke نكته

 reason سبب To whom منالى 

 author's المؤلفون Teach لمعَ 
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 succeed ينجح Improve تُحسن

 confused مرتبك Article مقال

 closest to األقرب الى main idea الفكرة الرئيسية

 mixture خليط  

 

 القطعة الحادي والعشرون

(Matryoshka doll دمية ماتريوشكا) 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 من مجموعة يه
من  الخشبيةالدمى 
حجم ال تقليلأجل 
واحدة داخل  وضعت

 آخر

 

is a set of 
wooden dolls 
for decreasing 

size placed one 
inside another 

ماتريوشكا  دمية
باسم دمية  المعروفة
 الروسية التعشيش

 

A matryoshka doll  
known as a 

Russian nesting 
doll 

   doll دمية set of مجموعة من
 known معروف Wooden خشبي

 nesting التعشيش decreasing تقليل

   as مثل / كما Placed وضعت

اسم "ماتريوشكا" 
(матрёшка ،)

 حرفيا
 ماترون" القليل" 

 

The name 
"matryoshka" 
(матрёшка), 
literally "little 

matron" 

 
 

 التراص/ التكدس

 
 

Stacking 

 literally حرفيا    consists يتكون

 female األنات  separates يعزليفصل/ 
 figure الشكل / الرقم Bottom األسفل

   top أعلى to reveal للكشف عن

 smaller  األصغر in turn في المقابل

 so on وهكذا folk crafts الشعبيةالحرف 
حرف / الصناعات 

 اليدوية
Crafts شعبي folk 

 painter رسام / دهان Traditionally تقليديا

 outer layer الخارجية الطبقة Dressed يلبس
 shapeless بشع Peasant فالح

 jumper سترة / قفاز Inside في الداخل
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 may be ربما Either كل

 typically عادة   single piece واحدة قطعة

 artistry براعة فنية Painting لوحة

 very elaborate تفصيالأكثر  Theme موضوع
  themes المواضيع may vary ربما يختلف

  fairy خيالية Tale حكاية

   characters الشخصيات Soviet leaders السوفيات القادة

 
 يشار الى

 
referred to 

 يشار إلىما  غالبا
دمى ماتريوشكا باسم 

 "دمى بابوشكا
 

Matryoshka dolls 
are often referred to 
as "babushka dolls 

 
 الجدة

 
grandmother 

 

" الجدة" عنىتبابوشكا 
 "المرأة العجوزأو "

babushka meaning 
"grandmother" or 

"old woman" 

 

 القطعة الثانية والعشرون

(Ghawar Field حقل الغوار) 
 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Field حقل an oil field حقل نفطي

 Ghawar الغوار Located in يقع في

 
 

 محافظة

 
 

Governorate 

 حقلالغوار هو 
 في يقع نفطي
 اإلحساء محافظة

 المنطقة الشرقية 

 

Ghawar is an oil field 
located in  

Al-Ahsa Governorate, 
Eastern Province 

 Eastern Province الشرقية المنطقة Measuring قياس

 
 ويمثل أكثر من     

 

and accounts 
for more than  

أكبر حقل نفطي 
 في العالم تقليدي

the largest 
conventional oil field in 

the world 

 account حساب  cumulative تراكمي

 half نصف production إنتاج

 entirely owned بالكامل مملوكه Entirely كليا  
 من قبل 

 أرامكو السعودية
by Saudi 
Aramco 

 Operated تديرها

 oil company النفط شركة   Relatively little نسبيا  قليال 
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 technical information تقنيةمعلومات  Closely بعناية

 guard حارس closely guarded مشددة حراسةتحت 
 

المتاحة  المعلومات
هي في الغالب 

 تاريخية
 

Available 
information is 
predominantly 

historical 

 
 

 الحقل أداء بيانات

 
 

field performance data 
 

 Available متاح predominantly في الغالب
 historical تاريخي incidental عرضي/ غير مهم

 anecdotal قصصية / قولية publications المنشورات

 

 القطعة الثالثة والعشرون

(Mei Lan الن مي) 
 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 simplified Chinese المبسطةالصين  Male ذكر

 traditional Chinese الصين التقليدية giant panda العمالقالباندا 

 حديقةفي  ولد
 الحيوان

born at Zoo يعني : المقصود 
 الجمالأتالنتا 

intended meaning: 
Atlanta Beauty 

 لمدة سجل عملبعد 
 ساعة 35

after a record-
setting 35-hour 

labor 

 
 جورجيا

 
Georgia 

 Originally في االصل identified محدد

 staffers الموظفين as female كإناث

 determined تحدد Research Base البحوث قاعدة
 Breeding تربية offspring نسل / ذرية

 إلىمي الن  نقل 
تشنغدو، الصين في 

 2010فبراير  4
 

Mei Lan was 
relocated to 
Chengdu, 
China on 

February 4, 
2010. 

 مي لون التوائم
 مي هوانو  

 

twins Mei Lun and  
Mei Huan 

 relocated to نقل إلى  
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 القطعة الرابعة والعشرون

(Modern Standard Arabic Language) 
 الحديثة ( المعيارية)اللغة العربية 

 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 Modern الحديثة Received يتلقى/ يستقبل

 Standard المعيارية Adequate كافي

 defined يُعرف   linguistic لغوي

 register سجل Research بحث علمي
 media وسائل األعالم study efforts الجهوددراسة 

  especially خصوصا     in order to من أجل

 publications النشرات   establish أنشاء / وضع

 online عبر االنترنت to distinguish ليميز/ ليفرق
 term مصطلح Attempts محاوالت

بعض الضوء  تسليط
 على

shed some light on لم ينتهي not yet 

 preliminary األوليةالمعايير 
standards 

 linguistic aspects اللغوية الجوانب

 to achieve this هذا لتحقيق worth mentioning بالذكرالجدير 

 spoken يتحدث Dialects اللهجات
 Various مختلف speaking countries الناطقة البلدان

 Forms أشكال Terminology المصطلح

العصر اإلسالمي 
 المبكر

early Islamic era  اللغة العربية
 الفصحى

Classical Arabic 

 emergence ظهور Umayyad caliphate األموية الخالفة

 Abbasid caliphate العباسية الخالفة Dynasty سالله حاكمة

 Toward نحو Rule حكم

 deviations االنحرافات Appear ظهر
 widespread واسع االنتشار dialect Arabic العربية اللهجة

 phenomenon ظاهرة based on استنادا على

 introduced أدخلت Radical جذرية

 motivated مندفع Unify توحيد 
 

 شرط
 

Requirement 
 لممارسة شرط
 اإلسالم شعائر

Requirement to 
practice the 

rituals of Islam 
 practice ممارسة Rituals شعائر

 The latter األخير Included / تضمن شمل

 adding اضافة dots supplementary التكميليةالنقاط 
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

   including بما فيها diacritics (tashkeel) التشكيل )التشكيل(

  magazines المجالت Correspondence مراسلة

 as well as إضافة إلى Collapse أنهيار

 official الرسمية Ottoman Empire العثمانية طوريةاإلمبرا
 formal language لغة رسمية revival of Arabic اللغة العربية أحياء

 the Levant بالد الشام  renaissance عصر النهضة

  widespread واسع االنتشار  aided ساعد

 printing press طباعة الصحف Printing طبع
 influenced متأثر distinctive form مميزشكل 

 unified form نموذج موحد Arabic literature العربي األدب

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

the GCC  منطقة region 

 despite على الرغم من Remain يبقى

 certain مؤكد Cultural ثقافي

 Dictate تملي Corresponding المقابلة
 

 األشكالمن  متنوعةمجموعة  تشكلالعربية  اللهجة
إلى  منطقةمن  مميزالتي تختلف بشكل  المنطوقة

 أخرى

Dialect Arabic constitutes 
a variety of spoken forms that 

vary distinctively from one 
region to another 
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 والعشرون خامسةالقطعة ال

( alsultan Piri Reis) 
 ( سلطان بيري رايس)ال

 

 الكلمة معناها الكلمة معناها

 
 
 

البحر األبيض 
 المتوسط

 
 
 

Mediterranean 
Sea 

أحمد محي الدين بيري  
باسم بيري  المعروف

 ريس كان
،  عثماني أدميرال 

 جغرافيا،  مالح
 رسام خرائطو 

 

Ahmed 
Mohiuddin 

Berry, known as 
Perry Reese, 
was Admiral 
Othmani, a 
navigator, 

geographer and 
cartographer 

 contains يحتوي على Cities مدن

 detailed مفصلة gained fame شهرة أكتسب
 his first world للعالم خريطةأول 

map 
 information معلومات

 navigation المالحة Discovered مكتشف

توبكابي في  قصر
 اسطنبول

Topkapı Palace 
in Istanbul 

   charts الرسوم البيانية

 describing وصف Turkish atlas التركي األطلس

 معروفة خريطة أقدم
 من أمريكا التي

موجودة هي  تزالال  
 رسمهاالخريطة التي 

خوان دي ال كوزا في 
1500 
 

the oldest 
known map of 
America that is 
still in existence 

is the map 
drawn by Juan 
de la Cosa in 

1500 

 
 
 
 جدا   دقيق

 
 
 

very accurate 

بيري  خريطة وتتركز
 الصحراءريس على 
 في 

 خط عرض 
 مدار السرطان

Piri Reis' map is 
centered on the 
Sahara at the 
latitude of the 

Tropic of 
Cancer 

 
 

 المواني

 
 

ports 

 is centered on تتمحور حول latitude خط العرض

 Tropic of مدار السرطان
Cancer 

 longitude خط الطول
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 الكلمة معناها الكلمة معناها

 text نص foreign أجنبي

 charts الرسوم البيانية small fragment صغيرة نبذة
 still survives ال تزال على قيد الحياة According to وفقا  الى

 
 
 
 
 
 
  طبوعالمووفقا لنصه 

خرائطه  رسمفقد 
 20باستخدام حوالي 

 . أجنبي رسم بياني
 1553في  أعدم

 

 
 
 
 
 
 

 According to 
his imprinting 
text, he had 

drawn his maps 
using about 20 
foreign charts . 

He was 
executed in 

1553 

 
 
 

، رسم 1528في عام 
بيري ريس خريطة 
 عالمية ثانية، منها 

 ظهرت ةصغير نبذة
)غرينالند وأمريكا 
الشمالية من البرادور 
ونيوفاوندالند في 

فلوريدا الشمال إلى 
وكوبا وهسبانيوال 

وجامايكا وأجزاء من 
أمريكا الوسطى في 

 الجنوب(

In 1528, Piri 
Reis drew a 

second world 
map, of which a 
small fragment 

(showing 
Greenland and 
North America 
from Labrador 

and 
Newfoundland in 

the north to 
Florida, Cuba, 

Hispaniola, 
Jamaica and 

parts of Central 
America in the 

south ) 
still survives . 

 imprinting مطبوع executed أعدم
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 القطعب ترجمة بعض االسئلة التي وردت

 الترجمة السؤال
In his dream, where did the writer find himself? في حلمه، أين وجد الكاتب نفسه؟ 

According to paragraph (2), what did the writer feel 
that he wanted to do in the……… 

(، ما الذي شعر الكاتب بأنه يريد القيام به في 2للفقرة ) فوفقا
........ 

Which of the following is closest in meaning to the 
clause, it just didn't seem to be an option? 

فإنه لم يكن يبدو  . في معنى العبارة األقربأي مما يلي هو 
 أن يكون خيارا.........

What is the best title for this passage? ما هو أفضل عنوان لهذا المقطع ؟ 

According to paragraph (2), which of the following 
is NOT true about……… 

 (، أي مما يلي غير صحيح حول...........2للفقرة ) وفقا

What does paragraph (3) say about…………. ( عن................3ماذا تقول الفقرة ) 

The word squashing in paragraph (4) is closest in 
meaning to which of the following………. 

 في معنى أي من األقرب( هو 4كلمة سحق في الفقرة )
 التالية..................

According to paragraph (4), what causes…….. ( ما هي 4ووفقا للفقرة ،)األسباب................... 

The main idea of paragraph 2 is that……..  هي أنه..................... 2الفكرة الرئيسية للفقرة 

The items the Arabs added to frozen desserts were.. .......البنود التي أضافها العرب إلى الحلويات المجمدة كانت 

The pronoun "they" in paragraph 3 refers to the…..  يشير إلى........ 3الضمير "هم" في الفقرة.. 

The best title for this passage could be……………  لهذا المقطع يمكن أن يكون...................... عنوانأفضل 

The origin of the wheel is believed to be……….. .................يعتقد أن أصل العجلة أن يكون 

he word millennium in paragraph 3 probably means   ما يلي: 3في الفقرة  األلفيةربما تعني كلمة 

The main topic of this passage is……… ...............الموضوع الرئيسي لهذا المقطع هو 

The word ‘ which ‘ in the first line of the second 
paragraph refers to………. 

 إلى....." في السطر األول من الفقرة الثانية التيتشير كلمة "

Paragraph is mainly talking about…………  عن.................. أساساتتحدث الفقرة 

Paragraph 1 is mainly talking………….  أساسا.................... 1تتحدث الفقرة 

The pronoun " it" in paragraph 2 refers to……..  إلى................ يشير 2الضمير "ذلك/هو/هي" في الفقرة 

In the last paragraph, we see some people who…..  الذين، نرى بعض الناس األخيرةفي الفقرة........ 

If you want to find the Arabic meaning of an English 
word, you can use a …………. dictionary 

إذا كنت ترغب في العثور على المعنى العربي للكلمة 
 اإلنجليزية، يمكنك استخدام .............قاموس

Antonyms” and “synonyms” can be found in 
…………………dictionaries 

"يمكن العثور عليها  مرادفات"و"  المتضادات
 في.............. القواميس

The spelling of words'colour' and 'lift' shows 
the……………..spelling of both words. 

لكال ................  هجاء الكلمات اللون و" الرفع " يظهر
 الكلمتين

The underlined pronoun He in paragraph 3 refers to  يشير إلى............. 3الضمير الذي تحته خط هو في الفقرة 

one of the following was not a new feature 
introduced……… 

 أدخلت............ جديدة ميزةلم يكن  التاليواحد من 

The word “nocturnal” probably means………  تعني....................... ليليكلمة  المحتملمن 

The last paragraph mentions to………………… ......................تشير الفقرة األخيرة إلى 

The pronoun “ they” in paragraph 2 refers to…….  يشير إلى......................... 2الضمير "هم" في الفقرة 

The passage gives information about……….. ................... يعطي المقطع معلومات عن 

According to paragraph 6, Saudi Arabia has about--
-------- of the world oil reserves 

-------كة العربية السعودية نحو ، تمتلك الممل6ووفقا للفقرة 
 احتياطي النفط العالمي ---

Which of the following statements is false? ؟أي من العبارات التالية غير صحيح 

The best title for the passage could be  يمكن أن يكون.............. للمقطعأفضل عنوان 

Type A personality people might suffer from……… منه شخص ما............... يعانيالذي قد  النوع 

Your friend is a Personality B student. He studied 
hard for the TOEFL Test. However, he failed. What 
might be his reaction……… 

طالب. درس بجد الختبار التوفل. ومع  B شخصيةصديقك هو 
 ...............فعله ردكون ذلك، فشل. ما قد ي

One major difference between Personality A and 
personality B is……….. 

 هو..... Bوالشخصية  Aبين الشخصية  الرئيسية الفرقأحد 

The underlined word biography in the 1st paragraph 
probably means………… 

 التي تحتها خط ربما تعني.................. الذاتية السيرةكلمة 

One of the following events didn’t take place in……  التالية في................... األحداثلم يحدث أحد 

A good title for this passage can be الجيد لهذا المقطع العنوان يكون أن يمكن 
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 الترجمة السؤال
Which of the following statements is TRUE about 
valleys…………. 

 الوديان.........التالية ترو حول  العباراتأي من 

We can infer from the last paragraph that……..  من الفقرة األخيرة أن نستنتجيمكننا أن........... 

One of these was not covered in the Ibn Sina book  كتاب ابن سينا يشملها لمواحدة من هذه 

In which section do you find information about new 
books 

 تجد معلومات عن الكتب الجديدة جزءفي أي 

In which section, the subject is not clear to the 
reader 

 للقارئ واضح غير، هذا الموضوع جزء في أي 

The first paragraph is explaining the………….. ..................الفقرة األولى تشرح 

The word deforestation in paragraph 3 probably 
means………… 

 .......3" الواردة في الفقرة الغابات إزالةربما تعني كلمة "

Probably the French company started digging the 
Suez canal in…….. 

 قناة السويس في......... حفرالفرنسية  الشركة بدأت ربما

One of the following doesn’t affect the physical 
properties of honey……… 

واحد من ما يلي ال يؤثر على الخصائص الفيزيائية 
 للعسل.....

The best way to preserve honey is………  على العسل هو............. للحفاظ طريقةأفضل 

One of the following statements is false………  خاطئةالتالية  العباراتإحدى.................... 

The modern pizza was invented…………………  الحديثةاخترع البيتزا....................... 

....................."It was pouring outside" means  خارج" يعني................... يسكب"كان 

Why did Mom prevent her little girl to play in the 
rain at the beginning 

 للعب في المطر في البداية الصغيرة الفتاةأمي  تمنعلماذا لم 

The pronoun "their" in the last paragraph refers to... إلىيشير " في الفقرة األخيرة هم" الضمير 

Miners began to carve sculptures from rock salt 
because……… 

 ألنه.... الصخري الملحمن  المنحوتات نحت المناجم عمالبدأ 

In Paragraph 3, we infer that the preserved 
monumental tombs with decorated facades 
were……………..old 

مع  المحفوظة األثرية المقابرأن  نستنتج، 3في الفقرة 
 كانت ............... ..قديمة مزينة واجهات

Minimal low-key archaeological activities and few 
investigations has been conducted in Madain Saleh 
because…………….. 

وقد أجريت أنشطة أثرية بسيطة على مستوى منخفض، وقلة 
 ن أجل......................من التحقيقات في مدائن صالح م

Pigeons and doves cannot be found in…………. .................الحمام والحمائم ال يمكن العثور عليها في 

If you had lived in the 12 century as a King in Iraq, 
you would have probably used pigeons…….. 

كملك في العراق، وربما كنت  12 القرنإذا كنت قد عاشت في 
 ...................الحمامقد استخدمت 

What do you think this article will be about…….. .............ما رأيك في أن تكون هذه المقالة حول 
 

Which of these statements is NOT true according to 
the first paragraph of the article?? 

أي من هذه العبارات غير صحيح وفقا للفقرة األولى من 
 المقالة؟

Which of the following is NOT true………… .................أي مما يلي غير صحيح 
None of the above .. . ال شيء مما سبق 
Which of the following is closest to the main idea of 
this article 

 أقرب إلى الفكرة الرئيسية لهذه المقالةأي مما يلي 

 

 

 

 

 


	( Mei Lanمي لان)
	( alsultan Piri Reis)

